
               ROMANIA 
Comuna EFTIMIE  MURGU  
         Consiliul  Local  
 

PROCES  VERBAL 
Încheiat azi   29 iunie 2020 cu ocazia 

sedintei ordinare  a Consiliului Local Comunal 
Eftimie  Murgu 

 
         Consiliul Local  comunal Eftimie Murgu , judetul Caras Severin , azi data de 
mai sus s-a intrunit in sedinta  ordinara  de lucru cu  ordinea de zi  stabilita si 
prezentata in dispozitia convocator anexa la dosarul de sedinta; 
        Prin dispozitia primarului comunei Eftimie Murgu nr. 78 din   19 iunie 2020 
au fost convocati un numar de 11 consilieri locali . 
        Prezenta :  9 consilieri . 
        Publicitatea şedinţei s-a realizat prin publicarea ordinii de zi în data de 
19.06.2020  prin afişare la avizierul instituţiei, conform procesului verbal de afişare  
din 19.06.2020. Ordinea de zi a şedinţei a fost adusă la cunoştinţă publică şi prin 
publicarea acesteia pe site-ul Primăriei, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ. 
         Presedintele  de sedinta  pentru lunile aprilie , mai si iunie 2020  dl.  Dancea 
Gligore  are conducerea lucrarilor sedintei ordinare . Se  prezinta proiectul ordinii 
de  zi ,   secretarul general al comunei dl. Imbrescu Liviu prezinta dosarul sedintei 
anterioare.  Vot in unanimitate pentru. Proiectele sunt aprobate  de catre CLC 
precum si procesul verbal al sedintei anterioare; Se suplimenteaza ordinea de zi cu 
3 proiecte de hotarare- initiator primar Vlădia Mihai si anume : proiect de hotarare 
aprobare contract prestari servicii elaborare documentatie proiect modernizare 
drumuri vicinale,  proiect de hotarare aprobare contract prestari servicii elaborare 
documentatie proiect modernizare strazi rurale, proiect de hotarare  amenajare 
scurgeri ape pluviale. Sunt supuse la vot spre aprobare. O abtinere din partea dlui. 
Dancea Gligore, cele trei proiecte sunt incluse in ordinea de zi din 29.06.2020. 
      
                ORDINEA DE ZI   si  DEZBATERI   : 

 
1. Proiect de hotarare  privind validare mandat consilier local- dl. Marcea 

Danut Ilie 
Dl. Imbrescu Liviu, secretar general al comunei prezinta raportul 
compartimentului ,  confirmarea din partea partidului pe a carui liste a 
fost ales dl. Marcea Danut Ilie și toate documentele necesare pentru 
validarea mandatului. Comisia de validare constata indeplinirea 
conditiilor cerute de lege, propune validarea mandatului.  Se depune 



juramantul de credința și este validat consilier local dl. Marcea Danut Ilie. 
Proiectul este supus la vot, 8 voturi pentru, proiectul este  aprobat de 
CLC ; 
2. Proiect de hotarare  privind modificare comisie administratie publica 
Dl. Imbrescu Liviu, secretar general al comunei prezinta raportul 
compartimentului, comisia alege presedinte pe dl. Dancea Gligore, 
secretar dl. Didraga Simion Andrei. Proiectul este supus la vot, 9 voturi 
pentru, proiectul este  aprobat de CLC ; 
3.Proiect de hotarare  privind acordarea sumei de 3000 lei festivitate 
premii scolare 
Dl. Vlădia Mihai, primar al comunei prezinta referatul de aprobare, adresa 
primita din partea Școlii Gimnaziale Dr. Ion Sirbu din localitate. Proiectul 
este supus la vot, 9 voturi pentru, proiectul este  aprobat de CLC ; 
4. Proiect de hotarare  privind aprobare regulament de salubrizare al 
judetului Caras Severin 
Dl. primar Vlădia Mihai,  prezinta referatul de aprobare, adresa primita 
din partea ADI Intercom Deseuri Caras Severin. Proiectul este supus la 
vot, 9 voturi pentru, proiectul este  aprobat de CLC ; 
5. Proiect de hotarare  privind aprobare inchidere exercitiu bugetar an 
2019 
Dl. Otiman Mihai , inspector cu atributii de contabilitate prezinta raportul 
compartimentului. Datorii din anul 2019 sunt pentru societatea SC 
Rudaria EM SRL, este necesara adoptarea unei hotarari pentru preluarea 
datoriilor.  Proiectul este supus la vot, 9 voturi pentru, proiectul este  
aprobat de CLC ; 
6. Proiect de hotarare  privind aprobare  contract prestari servicii 
elaborare documentatie proiect modernizare drumuri vicinale 
Dl. primar Vlădia Mihai,  prezinta referatul de aprobare, importanta 
adoptarii acestei hotarari pentru inceperea serviciilor de elaborare a 
documentatiei. Suprafața de 10 km. drum agricol   Proiectul este supus la 
vot, 9 voturi pentru, proiectul este  aprobat de CLC ; 
7.Proiect de hotarare  privind aprobare  contract prestari servicii 
elaborare documentatie proiect modernizare strazi rurale 
Dl. primar Vlădia Mihai,  prezinta referatul de aprobare, importatnta 
adoptarii acestei hotarari pentru inceperea serviciilor de elaborare a 
documentatiei, reabilitare străzi rurale și podete   Proiectul este supus la 
vot, 9 voturi pentru, proiectul este  aprobat de CLC ; 
 
 
 



8.Proiect de hotarare  privind aprobare  amenajare scurgeri ape 
pluviale in zonele afectate de inundatii 
Dl. primar Vlădia Mihai,  prezinta referatul de aprobare, lucrări care se 
vor efectua de către o societate de acest profil.  Proiectul este supus la vot, 
9 voturi pentru, proiectul este  aprobat de CLC ; 
9.  Proiect de hotarare  privind alegere viceprimar al comunei 
Dl. primar Vlădia Mihai,  prezinta referatul de aprobare. Dl. consilier 
Popovici Ion îl propune pe dl. consilier Dobren Dănilă. S-au intocmit 9 
buletine de vot cu o singura propunere – dl. Dobren Dănilă, în urma 
votului 6 voturi pentru,  3 voturi nule. Proiectul este  aprobat de CLC.  
10.  Proiect de hotarare  privind alegere presedinte de sedinta pentru 
lunile iulie, august si septembrie 2020 
Dl. consilier Dancea Gligore,  prezinta raportul compartimentului de 
resort, este propus dl. consilier Dobren Dumitru. 
Proiectul este supus la vot, 9 voturi pentru, proiectul este aprobat de CLC. 
 

Diverse. 
 
         
 
  Propunerile au fost notate de  secretar si se vor comunica primarului comunei.  
 
Proiectele de hotarari ce fac o cerinta certa  au fost aprobate de către CLC .  

        
  In rest nemaifiind alte probleme de discutat , sedinta  ordinara    se incheie. 

 
 
 
           PRESEDINTE DE SEDINTA                       Secretar general al comunei                                                      
                 Gligore  Dancea                                                    Liviu  Imbrescu                               


